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Aos 20 dias do mês de março do ano de 2018, no horário das 14h, na sala dos Conselhos, 1º andar,
Bloco A, Torre I da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Av. dos Estados, 5001,
Santa Terezinha, Santo André, realiza-se a II sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (ConsEPE) da UFABC de 2018, previamente convocada pelo magnífico reitor pro
tempore, Klaus Capelle e presidida pelo reitor pro tempore em exercício, Dácio Roberto Matheus,
com a presença dos seguintes conselheiros: Allan Moreira Xavier, coordenador do Bacharelado em
Ciência e Tecnologia (BC&T); Andréia Silva, representante suplente dos técnicos administrativos;
Carolina Moutinho Duque de Pinho, representante dos coordenadores de curso de graduação;
Cássia Gonçalves de Souza, representante dos técnicos administrativos; Charles Morphy Dias dos
Santos, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Daniel Miranda Machado, representante suplente
docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Denise Consonni,
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);
Elizabeth Teodorov, representante suplente docente do CMCC; Fábio Willy Parno, representante
discente de graduação; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, representante docente CECS; Iara
Franco Schiavi, representante discente de pós-graduação; Jair Donadelli Júnior, representante
docente do CMCC; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Marcelo Bussotti Reyes,
diretor de CMCC; Marcos Vinícius Pó, coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades
(BC&H); Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Patrícia
Dantoni, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Paula Ayako
Tiba, pró-reitora de graduação; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH; Ronei
Miotto, diretor do CCNH; Silas Araújo Leite de Oliveira, representante dos técnicos administrativos
e Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de pesquisa. Ausências justificadas: Não há. Ausentes: Isis
Sousa Oliveira Pereira, representante discente de pós-graduação; Larissa Mayumi Yokoi,
representante discente de graduação; Marco Antônio Bueno Filho, representante docente do CCNH;
Maria Luiza Levi Pahim, representante suplente docente do CECS; Paulo Henrique de Mello
Sant’Ana, representante dos coordenadores de curso de pós-graduação; Rafael Cândido de Lima
Júnior, representante discente de graduação e Rodilei Silva Morais, representante discente de
graduação. Não votantes: Amanda Thaís de Mattos, representante suplente dos técnicos
administrativos; Daniel Pansarelli, secretário-geral adjunto; Fabiane de Oliveira Alves, substituta da
secretária-geral; Juliete Vitorino dos Santos, representante suplente discente de pós-graduação;
Patrícia Guilhermitti Pereira, assistente em administração; e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues
Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa. Apoio administrativo: Daniely Dias Campos e Natália
Paranhos Caoduro, assistentes em administração, e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva
da Secretaria-Geral. Havendo o quórum legal o presidente em exercício, professor Dácio Roberto
Matheus, inicia a reunião às 14h17 com os Informes da Reitoria: 1) Professor Dácio justifica a
ausência do professor Klaus Capelle, que se encontra em período de férias regulares. No ensejo, convida
a professora Denise Consonni para compor a Mesa; 2) agradece aos conselheiros cujos mandatos se
encerram nesta reunião pelos relevantes serviços prestados à UFABC, a saber: (i) representantes
discentes de graduação, titular e suplente, respectivamente: Fábio Willy Parno e Henrique Ferreira dos
Santos; Larissa Mayumi Yokoi e Matheus Troilo de Oliveira; Rafael Cândido de Lima Junior e Deborah
1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Gonçalves Fabri e Rodilei Silva Morais e Marina Bepo Garcia e (ii) representantes discentes de pósgraduação, titular e suplente, respectivamente: Iara Franco Schiavi e Juliete Vitorino dos Santos e Isis
Sousa Oliveira Pereira e Renata Deliberato Aspasio. Informes dos Conselheiros: 1) conforme havia
sido solicitado por e-mail, a representante discente da pós-graduação, Iara, indica a discente Bruna
da Silva Magno, mestranda do curso de Matemática, para integrar o Comitê Gestor do Programa de
Assistência ao Ensino (PrAE), conforme disposto na Resolução ConsEPE nº 213. Não havendo
objeções, a indicação é aprovada; 2) professora Sônia Malmonge passa a palavra à servidora
Patrícia Guilhermitti para apresentação do Relatório Anual de Atividades da Comissão Permanente
de Convênios (CPCo) referente ao ano de 2017. Não havendo questionamentos ou comentários,
professor Dácio agradece pelo relato; 3) professor Ronei Miotto menciona reportagem publicada na
presente data no jornal Diário do Grande ABC e solicita que sua fala conste em ata em sua íntegra:
“Com relação à reportagem publicada hoje pelo Diário do Grande ABC, esclareço que as
afirmações a mim atribuídas não são verdadeiras. Não mantive qualquer contato com, ou dei
declarações para o autor da matéria. Informo, ainda, que solicitei retratação do jornal em relação à
questão. Reforço meu compromisso com o processo democrático que ocorreu na UFABC e lamento
que forças externas tentem desestabilizar nossa Instituição”; 4) Iara Schiavi lembra que se trata da
última reunião que participa como conselheira, assim como sua suplente, e, em nome da pósgraduação aponta algumas preocupações da comunidade acadêmica. Informa que neste mês
completam-se cinco anos sem que haja qualquer reajuste nos valores das bolsas para mestrado e
doutorado, o que se soma à sensível diminuição da quantidade de bolsas oferecida. Ressalta o
cenário crítico para a Pesquisa no país e solicita que haja mais sensibilidade e compreensão por
parte da Reitoria, das Coordenações dos Cursos, dos docentes e do corpo técnico da UFABC com as
pautas discentes e as dificuldades que enfrentam. Ainda, roga que se dê mais atenção a aspectos que
afetam a saúde mental dos discentes e clama aos docentes orientadores que tenham consciência da
importância de seu trabalho na formação do aluno; 5) professora Maria Gabriela informa que foi
aprovada ontem, no Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
(ConCECS), com 1 voto contrário e nenhuma abstenção, uma Moção de Preocupação com a
demora da nomeação do professor Dácio Matheus à Reitoria da Universidade. Ainda, questiona à
Mesa se há informações acerca desse processo. Professor Dácio esclarece que as notícias
disponíveis estão atualizadas e explica que o processo já não está mais na Secretaria de Educação
Superior (SESu) e segue sem qualquer outra pendência da qual tenham sido notificados; 6) o
representante discente de graduação, Fábio Parno, informa que os alunos do Bacharelado e
Mestrado em Física irão participar, pelo segundo ano consecutivo, do Torneio Internacional em
Física, na Rússia. Divulga a página do Facebook na qual constam informações sobre o evento, “IPT
Brasil”, assim como a existência de uma “vaquinha” on-line, com a qual os interessados em apoiar
o projeto podem contribuir. Por fim, agradece ao Conselho por sua participação como representante
da categoria discente pelos últimos três anos. Professor Dácio diz que o primeiro informe traz
ânimo para continuar construindo a UFABC com alunos desta qualidade. Ainda, agradece o
empenho do conselheiro e de todos os demais representantes discentes que, com muita
responsabilidade e seriedade, trouxeram as questões dos discentes para o Conselho; 7) professor
Daniel Miranda registra, a pedido do professor Jerônimo Cordoni Pellegrini, que foi, inicialmente,
presidente da Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião Não Vinculante para a escolha de
Reitor e Vice-Reitor, que ele não foi consultado e não concorda com o teor da reportagem que o
cita, publicada nesta data pelo jornal Diário do Grande ABC. Comunica, ainda, o falecimento do
matemático e professor Chaim Samuel Hönig e destaca a doação de um acervo de 12 mil livros para
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a Biblioteca da UFABC feita por esse professor. Professor Dácio agradece o informe e registra
agradecimento pela contribuição do professor e pesar por seu falecimento; e 8) professor Marcelo
Reyes informa acerca da Moção de Pesar e Agradecimento ao professor André Guilherme Ribeiro
Balan, aprovada pelo Conselho do Centro de Matemática Computação e Cognição (ConsCMCC).
Relata a imensa contribuição do professor à UFABC. Então, sobre esse tema, apresenta uma
proposta de Moção de Pesar e Agradecimento ao ConsEPE, que, sem manifestações, é aprovada por
aclamação. Professor Dácio informa que o documento será divulgado aos familiares do professor.
Ordem do Dia: Ata da XI sessão ordinária de 2017, realizada no dia 5 de dezembro de 2017. Não
havendo manifestações, o documento é encaminhado para votação e aprovado com 6 abstenções.
Expediente: Homologação da Resolução ConsEPE nº 225, que altera o Art. 11 da Resolução
ConsEPE nº 176, que estabelece normas para admissão de professores visitantes, aprovada ad
referendum. Professor Dácio relata que a Comissão de Vagas autorizou a Divisão de Concursos da
Superintendência de Gestão de Pessoas (Sugepe) a realizar um teste para que as inscrições do
processo seletivo de professores visitantes fossem realizadas pelo módulo “Concursos” do Sistema
Integrado de Gestão (SIG). Nesse teste, percebeu-se que o processo ocorrera com muito maior
agilidade e economicidade e, assim, a SUGEPE levantou a questão e a Comissão de Vagas, por
meio da Recomendação Comissão de Vagas nº 4, solicitou que o ConsEPE revisse o Art. 11 da
Resolução ConsEPE nº 176, de modo que ele passasse a versar: “As inscrições serão realizadas de
acordo com o disposto em edital.” A Comissão de Vagas, então, emitiu uma Recomendação ao
ConsEPE para que procedesse a tal alteração. Como a I sessão ordinária do ConsEPE fora
cancelada, a Reitoria, aprovou a alteração ad referendum, de modo a garantir a agilidade e
economicidade do processo. Sem manifestações, a Mesa propõe a promoção do item à Ordem do
Dia, que é secundada por diversos conselheiros. Na Ordem do Dia, propõe-se que a alteração passe
a ser válida para todos os demais concursos e processos seletivos. Professor Dácio esclarece que o
sistema ainda está em testes, e, desse modo, uma alteração tão grande não seria prudente. Porém, é
o que se pretende que aconteça no futuro. Não havendo mais manifestações, a homologação é
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Minuta de Resolução que revoga e substitui as
Resoluções ConsEPE nº 176 e nº 225, que estabelecem normas para admissão de professores
visitantes. Professor Dácio explica que o presente ponto de pauta também trata da Resolução
ConsEPE nº 176, mas que as mudanças propostas nesse momento são mais aprofundadas e são fruto
de uma discussão entre a Reitoria e a Direção dos três Centros. Passa a palavra para professor
Marcelo Reyes, que explica que as alterações foram motivadas pela existência de professores
visitantes seniores, que possuem características específicas e desse modo, necessitam de uma
contratação com certo grau de especificidade. Passa, então, a elencar as alterações propostas no
novo documento: a inclusão de dois itens nas cláusulas de promulgação e de três novos artigos,
conforme destacado no documento encaminhado aos conselheiros. Aberta a palavra, são realizados
os seguintes questionamentos: I) a quem fica facultada a alocação didática aos professores visitantes
disposta no §3º do Art. 21. Professor Marcelo Reyes explica que fica facultado à área que iniciou o
processo de contratação, em diálogo com o Centro em que o professor está lotado, conforme
indicação da Comissão de Vagas; II) se as vagas para contratação desses professores pertencem à
Universidade ou se dependem de aprovação do Ministério da Educação (MEC). Professor Dácio
esclarece que a quantidade de vagas para professores visitantes corresponde a um percentual do
banco de professores equivalentes da Universidade. Desse modo, os cargos são da Instituição e a
abertura dos editais é uma decisão interna. Acrescenta que, no momento, a UFABC conta com cerca
de 89 vagas para professores visitantes; III) se a verba para a contratação de professores visitantes
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seniores é a mesma que aquela para a contratação do que seriam os professores visitantes adjuntos.
Professor Dácio responde que a Reitoria designou, dentre as cerca de 89 vagas de professores
visitantes, 12 para a contratação de professores visitantes seniores. Sendo assim, a verba é a mesma
para ambos os casos e as remunerações são pagas por meio da folha de pagamentos da UFABC. A
única diferença entre os dois tipos de professor visitante são as exigências do edital estabelecido
pela própria UFABC. Ainda, é esclarecido que um professor visitante sênior equivale a 1,7 vaga de
professor visitante comum; IV) se há previsão de lançamento de algum edital para o ano de 2018.
Professor Dácio explica que a única restrição para contratações no ano de 2018 é o período
eleitoral, momento em que contratações não podem ser realizadas; e V) quais são as áreas
estratégicas do ensino, da pesquisa e da extensão mencionadas no caput do Art. 21. Professor
Marcelo afirma que as áreas estratégicas não estão definidas propositalmente, de modo que se possa
ter a liberdade de pensar naquelas que se deseja fomentar. Em meio às discussões, professor Dácio
declara perceber certo consenso em relação ao documento, restando apenas a decisão final acerca da
redação de alguns pontos. Desse modo, questiona ao Conselho quanto à promoção do item à Ordem
do Dia. Havendo manifestações contrárias e favoráveis, professor Dácio encaminha a promoção
para deliberação. Em votação, o Conselho aprova a promoção do item, com 1 voto contrário e 6
abstenções. Na Ordem do Dia, são realizadas as seguintes propostas de alteração de redação: A)
supressão dos dois novos itens das cláusulas de promulgação: “a Resolução ConsEPE nº 225, que
aprovou a alteração no Art. 11 da Resolução ConsEPE nº 176” e “a Recomendação Comissão de
Vagas nº 4, que sugere do Art. 11 da Resolução ConsEPE nº 176”. Proposta realizada pela própria
área demandante e consensuada no Conselho; B) alteração da redação do caput do Art. 21 para: “A
Reitoria poderá publicar edital específico para a contratação de professor visitante sênior,
considerando o quadro de vagas disponíveis e condições que atendam a necessidades especiais de
áreas estratégicas do ensino, da pesquisa ou da extensão, ouvidas as respectivas áreas”. Acatada; C)
alteração da redação do parágrafo 3º do Art. 21 para: “Fica facultada ao Centro em que ele esteja
lotado e à área estratégica a que o docente atende a alocação didática, seja em atividades de
graduação, de pós-graduação ou de extensão, respeitado o plano de trabalho aprovado”. Acatada; e
D) inclusão de uma disposição transitória com a seguinte redação: “Esta Resolução se aplica
também aos contratos de trabalho vigentes quando de sua eventual renovação”. Acatada. Não
havendo outras pendências, o documento, considerando as alterações, é encaminhado para
votaçãoe aprovado com 1 voto contrário e 1 abstenção. Como nenhum dos participantes deseja
fazer uso da palavra, o reitor pro tempore em exercício agradece a presença de todos e encerra a
sessão às 16h42. Do que para constar, nós, Daniely Dias Campos, Natália Paranhos, assistentes em
administração, e Thiene Pelosi Cassiavillani, secretária executiva da Secretaria-Geral, em conjunto
com a substituta da secretária-geral, Fabiane de Oliveira Alves, lavramos e assinamos a presente
Ata aprovada pelo Conselho.
Daniely Dias Campos
Assistente em Administração

Natália Paranhos Caoduro
Assistente em Administração

Thiene Pelosi Cassiavillani
Secretária Executiva

Fabiane de Oliveira Alves
Substituta da Secretária-Geral
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